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S A M E N  Z O R G E N  V O O R   

E E N  V E I L I G E  B U U R T  

Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

januari 2020: 9 inbraken en 6 pogingen  
 

Overzicht per straat: 
Rechtstraat             2       Rivierstraat          2 
Antwerpsesteenweg     1        Bommel                1  
Dorp-Oost            1        Eendenstraat       1 
Kloosterstraat               1        Krommendonck   1 
Langenakkerlaan          1        Lichtelarestraat  1  
Sint-Elooistraat            1        Voordestraat       1 
Verleydonckstraat         1 
 
Er waren o.a. 7 inbraken in woningen, 3 in be-

drijven en 2 in een handelszaak. 
De woningen werden betreden door een raam of 
deur te forceren vaak aan de achterzijde van het 
gebouw waar er geen of weinig verlichting is. Er 
werd meestal ingebroken tijdens de afwezigheid 
van de bewoners. Bij 2 inbraken droegen de da-
der(s) handschoenen om zo weinig mogelijk 
sporen na te laten.   
Er waren in de laatste week januari 8 inbraken. 

Keuzemenu voor noodnummers 101 en 112                     
 

In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, 
ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de ver-
keerde keuze zou maken. Hoe werkt het? 
 
1. Bel naar het noodnummer 112 of 101 
2. Luister naar de boodschap: 
   « Noodcentrale. voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.  
      Voor politie, druk 2. » 
3. Maak je keuze: 1 of 2  
4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich: 
    « Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. 
      Voor politie, druk 2. Blijf aan de lijn. We verbinden u door. » 
5. Blijf aan de lijn: een operator zal uw oproep beantwoorden. 

Heb je de app 112 BE al?   

Via de app 112 BE kan je ook snel kiezen 
voor ziekenwagen, brandweer en politie. 
Je opent de app en kiest het type hulp via 
een icoon. 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   
BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be      www.binlo.be 

https://112.be/nl/app
mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Controleactie in Lochristi tegen transmigratie 
 

In het kader van het actiepunt ‘transmigratie’ uit het zonaal veiligheidsplan in onze politiezone 
werd op 10/2 in de avond een gecoördineerde actie georganiseerd door de Federale en Lokale poli-
tie. Hierbij kreeg onze politiezone regio Puyenbroeck de steun van de collega’s van politiezone Lo-
keren, Wetteren-Laarne-Wichelen, de Federale Politie, Securail en de dienst vreemdelingenzaken. 
 

Transmigranten reizen dagelijks vanuit Brussel naar onze provincie. Via de spoorwegverbinding 
komen ze vanuit Gent ook in Beervelde terecht. Ze trachten vervolgens om de nabijgelegen snelweg-
parking te bereiken ter hoogte van de E17 Kalken/Beervelde. Op deze parking zoeken de transmi-

granten vervolgens naar een vrachtwagen waarvan ze vermoeden dat hij zich richting Engeland zal 
begeven. De omgeving van het station van Beervelde werd gecontroleerd. Op een trein werden 8 
Afrikaanse mannen aangetroffen. Ze werden allen bestuurlijk van hun vrijheid benomen en overge-
bracht naar het Federaal opvangcentrum voor asielzoekers in Steenokkerzeel. 
 

Onze politiezone zet in op transmigratie, zo werd dit thema opgenomen als actiepunt in het nieuwe 
zonaal veiligheidsplan. Ze voeren ontradende patrouilles uit in de stationsbuurt en controleren het 
perron in Beervelde. Ze nemen achtergelaten materiaal zoals slaapzakken weg en laten sluikstorten 
opruimen via de intercommunales, technische diensten of het Agentschap Wegen & Verkeer. Verder 

vraagt de politie alertheid van omwonenden om verdachte personen en/of handelingen te melden 
via het nummer 101. Jammer genoeg stellen we vast dat transmigranten dagelijks vanuit Brussel op 
pad gaan in de hoop om via een snelwegparking hun eindbestemming in Engeland te bereiken. Het 

politiecollege en de politieraad hebben reeds herhaaldelijk de hogere overheden geconsulteerd om 
met een geïntegreerde aanpak het fenomeen te proberen beheersen. 

Veilig surfen: Hackers proberen je via sociale media in de val te lokken 

Sociale media zijn het doelwit van hackers die hierop hun malware verbergen. Enkele voorbeelden: 
 

Hackers gebruiken voortdurend nieuwe technieken. Toch blijven de sociale media bij hen in trek om-
dat ze hierop bijvoorbeeld malware kunnen installeren. "We beginnen met het programma dat auto-
matisch berichten post op je profiel. Allerlei thema's die bijvoorbeeld inspelen op gebeurtenissen zoals 
een natuurramp of grappige afbeeldingen of filmpjes moeten je nieuwsgierigheid wekken of je aan-
dacht trekken. Je vrienden denken dat jij het bericht hebt gepost en zullen er zonder argwaan op klik-
ken". Hackers profiteren dus van het groepseffect. Als je met dit fenomeen te maken krijgt, zet dan 
zeker een waarschuwingsbericht op je account.   
 

Hackers kunnen ook gebruikmaken van Facebook Messenger. Het bericht kan eruitzien als een waar-

schuwing die van het sociale medium komt. "Je wordt gewaarschuwd voor een gevaar en dringend 
verzocht je account bij te werken. De link leidt naar een pagina waarop je opnieuw moet inloggen. Zo 
bemachtigen hackers je login en paswoord."  
 

Een andere techniek waarmee hackers je in de val proberen te lokken, is je uitnodigen om een spel of 

applicatie te ontdekken. "Deze uitnodiging kan van een virus komen dat op het profiel van een van je 
vrienden is geïnstalleerd. Je moet je vriend/vriendin hiervan op de hoogte brengen zodat hij/zij met 
een antivirusprogramma zijn/haar computer of smartphone grondig kan analyseren. We raden trou-

wens aan dit regelmatig te doen".  
 

Om zoveel mogelijk uit het vizier van hackers te blijven, moet je ervoor zorgen dat de informatie op 
je profiel beperkt blijft. "Vermeld nergens je telefoonnummer of de scholen die je hebt bezocht. Geef 
ook geen informatie over je reisdata en -bestemming noch over je recente aankopen". 


